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  آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژي و آلرژي
  

  تعاریف  ـ  1ماده 
ـ درمانگاه تخصصی ایمونولوژي و آلرژي مرکزي است که به منظور ارائه خدمات آموزشـی بـه بیمـاران و    1ـ1

) نارمـاکوتراپی و ایمونـوتراپی  (اي، ارائه روشهاي پیشگیري و ارائه خدمات درمانی  خانواده ها، خدمات مشاوره
  . گردد یس میبه بیماران آلرژیک و کمبود ایمنی بر اساس معیارهاي علمی موجود تاس

  : ـ درمانگاه مجاز است خدمات زیر را به بیماران ارائه نماید 2ـ1

ـ انجام بررسی و معاینات بالینی و آزمایشگاهی مورد لزوم براي تشخیص و درمان انواع بیماریهاي آلرژیـک  1
  : مانند 

  . skin patch testبراي آلرژنهاي مختلف  (Skin prick test)ـ آزمایشهاي خراش جلدي 
  .براي بیماران مبتال به مشکالت تنفسی آلرژیک مانند آسم) اسپیرومتري(ـ تست تنفس 

هاي بالینی و آزمایشگاهی مورد لـزوم بـراي تشـخیص و درمـان انـواع بیماریهـاي        ـ انجام آزمایشهاي بررسی2
  : نقص ایمنی مانند

  . ، کاندیدا DT , PPDهاي جلدي با  ـ تست
  ـ تست شیک

  ـ تست مالش 
  ـ ایمونوتراپی3ـ1

  . اثبات شده علمیدو موار Transfer Factorـ تقویت سیستم ایمنی در بیماران داراي نقص ایمنی با استفاده از 
هاي خاص ضدآلرژي با توجه به جدیـدترین   ـ حساسیت زدایی در بیماران آلرژیک خاص با استفاده از واکسن

  . منابع و مستندات علمی
   :فارماکوتراپیـ 4ـ1

ـ    ترجیحاً استفاده از فرآورده گیـاهی و سـپس اسـتفاده از داروهـاي متعـارف در درمـان عـوارض          هـاي طبیعـی 
  .آلرژي و ناهنجاریهاي ایمونولوژیک

  : اي ـ خدمات مشاوره5ـ1
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 ـ جهت تشخیص بیماران مشکوك به نقص ایمنی و یا آلرژي ارجاعی از سوي سایر همکاران و مراکز درمـانی   
  . گیرد انجام می

  : ـ خدمات آموزشی6ـ1
از آنجا که آموزش و شناخت بیماریهاي آلرژیک و راههاي پیشگیري از آنها نقش بسزایی در کنترل و درمـان  
بیماري دارد لذا کاربرد روشهاي مناسب و صرف وقـت در آگـاهی بخشـیدن بـه بیمـاران مفیـد بـوده و درمـان         

  . ر توسط پرسنل فنی انجام پذیر خواهد بودسازد که این ام تر می ایشان را سهل
  برداري شرایط تاسیس بهره:  2ماده 

ـ اجازه تاسیس به پزشکان متخصص داراي مدرك رسمی تائید شده تخصصی ایمونولوژي و آلرژي که بـه  1ـ2
  . شود تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد داده می

  . وانه مطب مجاز و معتبر مربوط به شهر مورد تقاضا باشدموسس بایستی داراي پر :تبصره 
ـ براي شرکتهاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و موسسات خیریه در صورت معرفی مسئول فنی واجـد  2ـ2

  . و رعایت سایر ضوابط قانونی پروانه تاسیس صادر خواهد شد 2ـ1شرایط موضوع بند 
تخصصی ایمونولوژي و آلرژي قبل از اقدام منوط به کسب موافقت ـ تاسیس هرگونه موسسه بنام درمانگاه 3ـ2

  . باشد اصولی و پروانه تاسیس از وزارت متبوع می
ـ اخذ موافقت اصولی براي تاسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژي و آلـرژي قبـل از عملیـات سـاختمانی و     4ـ2

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی   برداري از  متعاقب آن جهت شروع بکار درمانگاه اخذ پروانه بهره
  .الزامی خواهد بود

ـ صدور موافقت اصولی تاسیس درمانگاه منوط به انعقاد قرارداد تاسیس با موسس در مورد نحوه پیشرفت 5ـ2
تواند نسبت به لغو  باشد، بدیهی است در صورت تخلف موسس وزارت بهداشت و درمان می کار و ادامه آن می

  .اقدام نمایدموافقت اصولی 
برداري پس از تائید وضعیت ساختمانی بهداشتی، پرسنلی و تجهیزاتی بـا توجـه بـه ضـوابط و      ـ مجوز بهره6ـ2

مقررات مربوطه توسط کارشناسان وزارت متبوع و توسط کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی صادر خواهد 
  . شد

  : ـ حداقل کادر پزشکی و فنی درمانگاه 7ـ2
  . خصص ایمونولوژي و آلرژي در هر نوبت کاريـ یک نفر مت1
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  نفر 2ـ پرستار با داشتن تجربه و سابقه کار کافی در بخش ایمونولوژي 2
  ـ مسئول پذیرش یک نفر3
  نفر 2ـ پرسنل خدماتی 4

  شرایط و وظایف مسئول فنی مرکز:  3ماده 
مونولوژي و آلرژي مورد ـ مسئول فنی بایستی پزشک متخصص داراي مدرك رسمی تائید شده تخصصی ای3ـ1

تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشـد موسـس در صـورت داشـتن شـرایط الزم مسـئول فنـی        
  .تواند به عنوان مسئول فنی مرکز نیز معرفی گردد می
  . ـ سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی مرکز و مسئولیت رعایت موازین حقوقی و قانونی3ـ2
تخاب و به کارگیري نیروي انسانی واجد شرایط و صـالحیت بـر اسـاس ضـوابط مـورد قبـول       ـ نظارت بر ان3ـ3

  . وزارت متبوع براي بخشهاي مختلف درمانگاه و نظارت بر عملکرد آنان
  . ـ رسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاسخگویی به آنان و مراجع ذیربط در این خصوص4ـ3
هاي  نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعملـ نظارت بر حفظ شئون پزشکی و آئین 5ـ3

  .مربوطه
  . ـ جلوگیري از انجام خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف درمانگاه6ـ3
ـ مسئول فنی مرکز موظف است هـر شـش مـاه یـک بـار آمـار فعالیـت درمانگـاه را بـه تفکیـک خـدمات            7ـ3

    . و خدمات بهداشتی ـ درمانی مربوطه ارائه نماید تشخیصی درمانی به دانشگاه علوم پزشکی
  . هاي خدمات درمانی طبق ضوابط مربوطه ـ نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه8ـ3
  . ـ کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، ساختمانی، تجهیزاتی، تاسیساتی، دارویی و ایمنی درمانگاه9ـ3
  . صوب وزارت متبوع و ارائه صورتحساب به بیمارهایم ـ نظارت بر رعایت تعرفه10ـ3
ـ همکاري با بازرسین دانشگاههاي علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی ـ درمـانی و ارائـه کلیـه اطالعـات         11ـ3

  . موردنیاز آنان
  .ـ اجراي ضوابط قانونی در پذیرش بیماران اورژانس12ـ3
ن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی را  ـ مسئول فنی موظف است کلیه اطالعات موردنیاز بازرسا13ـ3

  . در اختیار آنان قرار دهد
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هاي موجـود بـه واحـدهاي ذیـربط      ـ مسئول فنی موظف است بیماریهاي واگیردار را بر طبق دستورالعمل14ـ3
  . گزارش نماید

  ـ شرایط ساختمانی و تاسیساتی4ماده 
  : ـ فضاهاي درمانگاه شامل 1ـ4
  : ـ اتاق انتظار 1
  تجهیزات موردنیاز معاینه : تاق معاینه بیمار ـ ا2
شامل تجهیزات مربوط به تست، تجهیزات ضروري جهت احیاء : هاي پوستی و ایمونوتراپی  ـ اتاق انجام تست3

  . بیماران، یخچال جهت نگهداري داروهاي اورژانسی، ست تراکوتومی و اکسیژن
  . بیمار  شامل تجهیزات الزم، کپسول، داروهاي اورژانسی و تجهیزات احیاء: ـ اتاق انجام تست هاي تنفسی 4
  . ـ وجود آمبوالنس در درمانگاه و یا عقد قرارداد با یک موسسه تامین کننده آمبوالنس الزامی است2ـ4
  . انگاهها الزامی استهاي بهداشتی درم ـ رعایت شرایط و ضوابط بهداشتی مطابق آئین نامه3ـ4

  مقررات عمومی:  5ماده 
ـ صورت اساس کلیه پزشکان شاغل در درمانگاه و ساعات کار و رشته تخصصی طبابت آنان باید در محـل  1ـ5

  .درمانگاه در تابلوئی براي اطالع مراجعینن نصب گردد
سوابق وخدمات ارائه شده درمانگاه موظف است براي کلیه بیماران کارت پرونده پزشکی تشکیل و کلیه -5-2

  .به آنان را درآن درج نماید 
  .وجود دفتر پذیرش و  ثبت مشخصات و کلیه مراجعین با ذکر خدمات انجام شده دردرمانگاه الزامیست-5-3
  .نصب کلیه تعرفه هاي خدمات تشخیص ودرمانی دردیدمراجعین الزامیست  -5-4
القـی و انسـانی در درمانگـاه تخلـف محسـوب و بـاربر       هر گونه اعمال خالف شئون پزشکی و ضوابط اخ-5-5

  .مقررات قابل پیگیري است 
ترك درمانگاه توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادر فنی در ساعات مقرر، تعطیل غیر موجـه  -5-6

درمانگاه بدون اطالع به دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی ، درمـانی مربوطـه جـرم محسـوب و یـا           
  .برابر مقررات رفتار خواهد شد  متخلفین

نظارت برکلیه خدمات درمانگـاه بـه عهـده دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و در صـورت لـزوم بـا وزارت           -5-7
  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است 
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قانون مربوطه به امور پزشـکی و دارائـی و موادخـوردنی ، درمانگـاه حـق انتشـار آکهـی         5باستناد ماده  -5-8
که موجب گمراهـی یـا مـراجعین بودویابـه تشـخیص وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی           تبلیغاتی

برخالف حقیقت روي تابلو و سرنسخه و یادادن و عده هاي فریبنده جرم محسوب و یا متخلفین برابرمقـررات  
  .قانونی رفتارخواهد شد 

کی و خدمات بهداشتی، درمانی مربوطه تغییرمحل و نام درمانگاه بایستی باهماهنگی دانشگاه علوم پزش -5-9
و موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد در این صـورت پروانـه جدیـد بنـام و بـراي محـل       

  .جدید صادر خواهد شد 
بیماري که به درمانگاه مراجعه یاارجاع گردیده حق دارد پزشک مورد نظر خودراانتخـاب و بـه واحـد     -5-10

  .پذیرش اعالم دارد
تابلو درمانگاه باید ساده و حداکثر دوبرابر تابلو پزشکان یـا ذکـر نـوع تخصـص درمانگـاه وذکـر نـام         -5-11

  .پزشکان شاغل دردرمانگاه باشد
  .ساعات کار درمانگاه بایستی برروي  سرنسخه و تابلوي درمانگاه قید شده باشد -5-12
  .نه الزامی است نصب اتیکت که نشان دهنده مشخصات کارکنان باشد بر سی-5-13
بـرداري از   شروع بکار درمانگاه منوط به معرفی مسئول فنی و کادرواجد شرایط و صدور پروانه  بهـره  -5-14

  .باشد سوي وزارت متبوع می
  . ـ موسس موظف است اصل پروانه تاسیس و مسئول فنی را در معرض دید مراجعین نصب نماید15ـ5
هی قصد تعطیلی و انحالل درمانگاه را داشته باشد بایستی مراتب را با ـ در صورتیکه موسسه به دالیل موج16ـ5

ذکر مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی درمـانی مربوطـه    
  .اعالم نماید

  ـ ضوابط مربوط به لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس 6ماده 
از ضـوابط تعیـین شـده در ایـن آئـین نامـه و یـا        ... ز موسس یا مسئول فنـی و  چنانچه مسئولین درمانگاه اعم ا

  . دستورالعمل هاي ابالغی توسط وزارت متبوع تخطی نماید به ترتیب زیر رفتار خواهد شد
تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتیکه بازرسـی توسـط دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی ـ         ) الف

  .درمانی ذیربط
  .ار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ذیربطاخط) ب



٦ 
 

مـاه بـه پیشـنهاد دانشـگاه مربوطـه و تصـویب        3تـا   1لغو موقت پروانه تاسیس و تعطیلی درمانگاه بمدت ) ج
  . 20کمیسیون قانونی ماده 

ربوطـه و تصـویب   ماه تا یکسال به پیشنهاد دانشگاه م 3لغو موقت پروانه تاسیس و تعطیلی درمانگاه بمدت ) د
  .20کمیسیون قانونی ماده 

ـ درمـانی مربوطـه    بهداشـتی  علوم پزشـکی وخـدمات   لغودائم پروانه تاسیس بیمارستان به پیشنهاددانشگاه) س
  .وتائید معاونت درمان وزارت متبوع و تصویب کمیسیون قانونی

ه باید موارد تخلف را منطبق با دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بازرسان مربوط: تبصره 
هاي ذیربط بطور مشخص در صورتجلسه و مکاتبات مربوطه قیـد   ضوابط قانونی و این آئین نامه و دستورالعمل

  .نماید
هـاي آن و   و اصـالحیه  1334قانون مربوط به مقررات امور پزشـکی مصـوب    24این آئین نامه به موجب ماده 

مـاده و   6ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی در   13و  12بندهاي 
  . تبصره به تصویب رسید 6

                                                        
  دکتر محمد فرهادي                       

  وزیر                                          

  

  
 


